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1. Inledning 
De skandinaviska länderna Danmark, Norge och Sverige har haft olika historier av 

högerpopulistiska partiers närvaro i de nationella parlamenten. Den första gången som ett 

högerpopulistiskt parti fick mandat i ett nationellt parlament i Skandinavien inträffade i 

Danmark under 1970-talet. Fremskridtspartiet grundades i Danmark av den kontroversielle 

juristen Mogens Glistrup 1972 med idéer om stora skattesänkningar och ett missnöje gentemot 

de etablerade partierna, det vill säga partier som sedan tidigare styrt landet (Rydgren och 

Widfeldt 2004, 149). Året efter, 1973, kom partiet som det första högerpopulistiska partiet i 

Skandinavien in i det nationella parlamentet Folketinget med 15,9 % av rösterna. Resultatet 

gjorde partiet till Danmarks näst största efter Socialdemokraterna. Partiet kom aldrig att 

överträffa resultatet, utan splittrades på mitten av 1990-talet efter inre stridigheter där en stor 

del av representanterna kom att uppgå i det nystartade Dansk Folkeparti (DF). DF ställde för 

första gången upp i Folketingsvalet 1997 och fick 7,4 % av rösterna. Kort därefter upplöstes 

Fremskridtspartiet helt och försvann från politiken. Under Pia Kjærsgaards ledning överträffade 

DF sina valresultat i varje val fram till 2011. Fyra år senare kom partiets hittills största framgång 

i det nationella valet med 21,1 % av rösterna och blev näst största parti i Folketinget, med 

Kristian Thulesen Dahl som partiordförande (se diagram och tabell 1.1) (Akkerman et al. 2016, 

95).  

I Norge hade en man vid namn Anders Lange tagit efter Mogens Glistrups idéer om 

missnöjet mot de etablerade partierna och höga skatter. 1973 grundade han partiet 

Fremskrittspartiet (FrP) och kom samma år in i Stortinget med 5 % av rösterna och fyra 

mandat1. Sitt högsta resultat erhöll partiet vid Stortingsvalet 2009, då partiet fick 22,9 % av 

rösterna och blev andra största parti efter Arbeiderpartiet (Ap) (se diagram och tabell 1.2). Idag 

leds partiet av Siv Jensen sedan 2006, då hon övertog ordförandeskapet efter Carl I. Hagen, 

som innehade posten sedan 1978 (Hellström 2016, 41).  

Sverige har haft en annan historia av högerpopulism i Riksdagen. 1991 grundades 

partiet Ny Demokrati (NyD) av affärsmännen Ian Wachtmeister och Bert Karlsson och partiet 

fick snabbt ett stort stöd i opinionen. Partiet vek sig inte för att ta till kontroversiella metoder 

för att nå ut med sina frågor som bland annat rörde en stark misstro till att politiker inte 

representerade ”folket” eller ”vanliga människor” och kraftigt sänkta skatter (Rydgren och 

Widfeldt 2004, 200). Sju månader efter sin uppståndelse fick partiet 6,73 % av svenskarnas 

																																																								
1 Egentligen valdes partiet in till Stortinget 1973 under namnet ”Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, 
afgifter og offentlige inngrep” (ALP), men bytte under den första mandatperioden till sitt nuvarande namn 
(Akkerman et al. 2016, 169).  
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röster i riksdagsvalet, vilket gav dem 25 platser i Riksdagen och platsen som Sveriges sjätte 

största parti. Partiets närvaro i Riksdagen blev kortvarig och vid riksdagsvalet tre år senare 

försvann partiet ur rikspolitiken och lyckades aldrig att komma tillbaka dit, utan upplöstes helt 

år 2000. Istället kom det att dröja fram till 2010 innan ett nytt högerpopulistiskt parti kom över 

4 %-spärren, som krävs för att få mandat till Riksdagen. Då kom Sverigedemokraterna (SD) in 

under ledning av Jimmie Åkesson med 5,7 % av rösterna. Fyra år senare ökade partiet och 

nådde sitt högsta resultat hittills med 12,9 % av rösterna, vilket har gjort att det är Sveriges 

tredje största parti (se diagram och tabell 1.3). SD grundades 1988 efter en sammanslagning av 

flera nynazistiska grupper, bland annat Bevara Sverige svenskt (BSS) och Sverigepartiet (SvP) 

(Rydgren och Widfeldt 2004, 215). Partiet har under de senaste två decennierna försökt att få 

bort de mest kontroversiella medlemmarna och en stor förändring skedde under Mikael 

Janssons ledning i början av 2000-talet, då de mest extrema medlemmarna bröt sig ur och 

grundade det numer nedlagda partiet Nationaldemokraterna (ND) (Rydgren och Widfeldt 2004, 

215). 

 

 
Diagram 1.1 Fremskridtspartiet och Dansk Folkepartis (DF) resultat i procent i Folketingsvalen 

1973–2015.  

 

År 1973 1975 1977 1979 1981 1984 1987 1988 1990 1994 

Fremskridtspartiet 15,9 13,6 14,6 11,0 8,9 3,6 4,8 9,0 6,4 6,4 
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Fremskridtspartiet 2,4 0,6     

Dansk Folkeparti (DF) 7,4 12,0 13,3 13,9 12,3 21,1 

Tabell 1.1 Fremskridtspartiet och Dansk Folkepartis (DF) resultat i procent i Folketingsvalen 

1973–2015.  

 
Diagram 1.2 Fremskrittspartiets (FrP) resultat i procent i Stortingsvalen 1973–2013.  

 

År 1973 1977 1981 1985 1989 1993 

Fremskrittspartiet (FrP) 5,0 1,9 4,5 3,7 13,0 6,3 

 

År 1997 2001 2005 2009 2013 

Fremskrittspartiet (FrP) 15,3 14,6 22,1 22,9 16,3 

Tabell 1.2 Fremskrittspartiets (FrP) resultat i procent i Stortingsvalen 1973–2013.  
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Diagram 1.3 Sverigedemokraterna (SD) och Ny Demokratis (NyD) resultat i procent i 

Riksdagsvalen 1988–2014.  

 

År 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 

Sverigedemokraterna 

(SD) 

0,02 0,09 0,25 0,37 1,44 2,93 5,7 12,86 

Ny Demokrati (NyD)  6,73 1,24 0,16     

Tabell 1.3 Sverigedemokraterna (SD) och Ny Demokratis (NyD) resultat i procent i 

Riksdagsvalen 1988–2014.  

 

Idag har de tre skandinaviska länderna ett varsitt högerpopulistiskt parti som alla har befäst sin 

plats som landets andra eller tredje största parti. Däremot har deras inflytande i rikspolitiken 

sett annorlunda ut mellan länderna, där både DF och FrP nått större framgångar än vad SD har 

nått. I Norge bjöd det liberalkonservativa Høyre (H) in FrP till att bilda en minoritetsregering 

efter stortingsvalet 2013 för första gången. FrP:s partiordförande Siv Jensen är idag Norges 

utrikesminister. Efter folketingsvalet 2001 bjöd danska liberala Venstre (V) in DF till att agera 

som stödparti till regeringen, vilket var en position som partiet behöll fram till regeringsskiftet 

2011, men som därefter återupptogs fyra år senare under ledning av V. SD har fått ett 

annorlunda inflytande och omringats av en cordon sanitaire av de andra sju riksdagspartierna, 

det vill säga att de isolerades från att få inflytande. Efter att Socialdemokraterna (S) och 

Miljöpartiet (MP) bildade en minoritetsregering 2014 valde SD att rösta ner deras budget, vilket 

gjorde att sex av riksdagspartierna (alla utom SD och Vänsterpartiet), valde att skriva under 

Decemberöverenskommelsen. Den garanterade att en minoritetsregering kan styra med hjälp 

av oppositionen fram till 2022 (SVT 2014). Den bröts inom ett år av Kristdemokraterna (KD), 

vilket gjorde att övriga tre allianspartier lämnade överenskommelsen (SvD 2015). 

Att partierna har fått olika mycket inflytande är intressant och förvånande, eftersom 

länderna i övrigt är mycket lika politiskt sett med ungefär lika många och liknande partier 

representerade i de nationella parlamenten i övrigt. Vilken orsak som ligger bakom är därför av 

särskilt intresse att upptäcka för att kunna förklara olikheterna.  

 

1.1 Syfte 

Studien strävar efter att klarlägga och förklara den politiska skillnaden mellan länderna som har 

lett till att de högerpopulistiska partierna i Danmark och Norge nått större framgångar i 

inflytande än i Sverige. Problemet ligger således i att DF och FrP har lyckats bättre än SD i att 
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få inflytande. Studien kommer att undersöka varför SD har fått ett mindre politiskt inflytande 

än DF och FrP genom att undersöka om partiernas ideologiska avstånd från mitten påverkar det 

politiska inflytande, enligt Akkermans et al (2016) teori. Den oberoende variabeln som 

förklarar utfallet i den beroende variabeln är alltså ideologiskt avstånd från mitten och den 

beroende variabeln är i det här fallet inflytande i rikspolitiken. Variablerna har sitt ursprung i 

den teori som Akkerman et al (2016) presenterar där de högerpopulistiska partierna anpassar 

sin politik till att gå mot den politiska mitten för att bli attraktivare för de andra partierna när 

de söker samarbete samt att partierna lägger en större tyngd i socioekonomiska frågor än 

sociokulturella frågor. Partiernas närmande mot den politiska mitten skulle alltså leda till att 

andra partier vill samarbeta med dem, vilket leder till politiskt inflytande. Den teorin kommer 

att förklaras utförligare i teorikapitlet. Genom att analysera texter i form av artiklar, tidigare 

forskningslitteratur och partiprogram från de tre partierna ska jag sedan ge en förklaring till 

varför DF och FrP nått större framgångar än SD i att få inflytande i rikspolitiken. Därför 

kommer frågan som ska besvaras vara förklarande och lyda:  

 

- Varför har DF och FrP fått ett större inflytande i rikspolitiken än SD?  

 

1.2 Avgränsningar 

Studien ämnar behandla tre högerpopulistiska partier i de skandinaviska länderna Danmark, 

Norge och Sverige. Därför utesluts Finland, som ibland kan räknas till Skandinavien, men som 

tillhör Norden. Även Island kommer att uteslutas. Finland har inte tagits med av den 

anledningen att jag inte förstår finska och eftersom partiernas politiska program kommer att 

användas, blir Finland svårt att inkludera.  

Island är inte med i studien då det saknar ett framgångsrikt högerpopulistiskt parti i 

Alltinget som kan jämföras med de skandinaviska högerpopulistiska partierna.   

 

1.3 Disposition  

Studien kommer att bestå av sex kapitel, inklusive inledningskapitlet. Det första kapitlet, 

inledningen, presenterar en bakgrund av ämnet och syftet till studien samt studiens 

frågeställning. Sedan följer ett metodkapitel där jag visar vilken metod och design som jag har 

valt för att undersöka och besvara min frågeställning. Därefter följer ett teorikapitel med teorier 

kring varför partier samarbetar och bakgrunder till koalitionsbildning samt tidigare forskning i 

ämnet och om hur högerpopulistiska partier kan närma sig den politiska mitten. I det fjärde 

kapitlet presenteras resultaten som kommer att vara indelade efter fyra variabler. I varje variabel 
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visas hur det ser ut per land. Efter resultaten följer en diskussion om resultaten som har 

presenterats för att sedan avslutas med en slutsats med ett svar på frågeställningen. Längst bak 

återfinns bilagor till regeringskoalitioner i Danmark, Norge och Sverige sedan Andra 

världskriget och en partiförteckning över partier som omnämns flera gånger i texten.  
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2. Metod 
Till min studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Den kvalitativa metod som 

jag har valt är en jämförande, komparativ studie där tre högerpopulistiska partiers inflytande på 

politiken jämförs. Som design har jag valt att använda mig av ”method of difference”, även 

kallad mest-lika-design, då de tre länderna som undersöks är lika på flera variabler. Till skillnad 

från en kvantitativ analys ska texterna som jag kommer att använda mig av analyseras och 

förklaras djupgående. En kvantitativ analys hade varit mer övergripande och ofta baserad på 

siffror och enkla svar, ett exempel hade varit att undersöka var högerpopulistiska partier har 

ingått i en koalition och om valresultatet i nästa val har påverkats av det och därefter dra 

slutsatser utifrån det. I den här studien kommer istället texternas innehåll att analyseras för att 

få en djupare förståelse till varför både DF och FrP lyckats få ett större politiskt inflytande än 

SD, vilket är vad en kvalitativ metod bidrar till.  

”Method of difference” används genom att genomföra tre fallstudier på två eller flera 

fall som är lika i flera avseenden, men inte i den oberoende variabeln som jag tror kan förklara 

varför utfallet blir olika i fallen (Teorell och Svensson 2016, 226). Tabellen kan se ut så här där 

x är den oberoende variabeln, orsaksvariabeln och y är den beroende variabeln, effektvariabeln: 

 

Fall 1 Fall 2 Fall 3 

a a a 

b b b 

x x Inte x 

y y Inte y 

Tabell 2.1. ”Method of Difference”.  

 

I den aktuella undersökningen rör det sig om att både DF och FrP (fall 1 och 2) har fått ett 

politiskt inflytande i regeringspolitiken i Danmark respektive Norge, när SD (fall 3) blivit utan 

inflytande i Sverige (y-variabeln). Vilka den oberoende variabeln och de andra variablerna är 

kommer att presenteras i teoridelen.  

Varför jag har valt att använda mig just av ”method of difference” är för att den är 

teoriprövande, vilket är det jag undersöker. Min studie ska undersöka om en teori stämmer 

överens i det här fallet. Länderna som jag undersöker är lika i flera avseenden såväl geografiskt 

och kulturellt med en historia där länderna har haft nära relationer och språk som tillhör samma 

språkfamilj. Därför är det intressant att undersöka och hitta den skiljande faktorn som påverkar 
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den beroende variabeln (Teorell och Svensson 2016, 226). Däremot är det viktigt att poängtera 

att fallen inte är helt lika, de högerpopulistiska partierna som jag har valt att inkludera i min 

studie har olika historier och de har suttit i de lagstiftande församlingarna under olika långa 

tidslinjer. Eftersom värdet på den oberoende variabeln är okänd går det att använda mest-lika-

design, då det inte får vara känt för att kunna bidra med något nytt och inte återberätta det vi 

redan visste (Esaiasson et al 2007, 114).  

Genom att använda mig av ”method of difference” ger det en försäkran till att fallen inte 

skiljs åt av en annan beskaffenhet än den oberoende variabeln x. Därför går det att isolera 

sambandet av de variabler som har undersökts. Vi kan garantera att inget av de andra 

variablerna har påverkat, utan den oberoende variabeln (Teorell och Svensson 2016, 226).  

Det har framförts kritik mot ”method of difference” om att den bygger på orealistiska 

antaganden som att fallet endast orsakas av en faktor. Det är svårt att dra samma slutsatser om 

flera variabler där de skiljs åt upptäcks. Det är inte heller möjligt att förklara att fenomenet har 

uppstått för att två eller flera faktorer påverkar varandra (Esaiasson et al 2007, 131). Att hitta 

fall som är helt identiska är också oerhört svårt, vilket gör att det inte är möjligt att säga att 

länderna är lika (Esaiasson et al 2007, 115).  

Jag har dock valt att använda metoden, eftersom den passar bra till fåfallsstudier och 

teoriprövning, vilket den här studien är (Esaiasson et al 2007, 113). Därför är det av särskild 

vikt att jag har varit noggrann vid urvalet av fall, vilket jag anser att jag har varit. Eftersom jag 

vill undersöka varför SD har fått ett litet inflytande på den politiska arenan i Sverige och jämföra 

med hur andra högerpopulistiska partier lyckats att få ett inflytande i politiken är det lämpligt 

att jämförelsen sker med partier från länder som är likt Sverige för att stärka validiteten i att det 

faktiskt är den oberoende variabeln som påverkar den beroende variabeln.  

 

2.1 Val av länder och partier 

Som jag nämnt tidigare har mitt syfte varit att undersöka hur det kan komma sig att SD blivit 

isolerat av de övriga riksdagspartierna från att få inflytande i politiken, när liknande partier i 

Skandinavien lyckats få direktinflytande genom att antingen vara en del av regeringen eller 

agera som stödparti till den. Jag har valt Sverige och SD eftersom det är landet jag bor och 

kommer från, vilket gör att det känns personligt och naturligt att undersöka. Dessutom är frågan 

aktuell, inte minst efter det senaste riksdagsvalet när sex riksdagspartier skrev under den numer 

upprivna Decemberöverenskommelsen som skulle indirekt stänga SD ute från inflytande fram 

till valet 2022 om de inte hittade någon samarbetspartner eller blev större än något block. Varför 

NyD inte har tagits med är för att partiet först och främst inte längre finns kvar, men även för 
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att partiet inte var i närheten av det stöd som SD har på kommunal-, landstings- och 

riksdagsnivå. Att undersöka varför NyD inte lyckades att vara kvar i Riksdagen är intressant, 

men det är inte vad den här studien ska undersöka, utan varför två högerpopulistiska partier har 

fått ett större politiskt inflytande än det tredje.  

Danmark och Norge har valts för att de är lika Sverige i flera avseenden som tidigare 

nämnts. Som material kommer även partiprogram och valplattformar att användas, vilka är 

skrivna på ländernas språk och därför är de skandinaviska länderna bäst då jag förstår de 

språken (se 2.2).  

Varför DF, FrP och SD är de partier som har valts är för att samtliga ofta ingår i 

partifamiljen radikala högerpopulistiska partier (RHP-partier) (Rydgren och Widfeldt 2004; 

Akkerman et al 2016).  

 

2.2 Material 

Materialet som jag har använt mig av är två böcker till metodkapitlet. Resultaten har fåtts genom 

primära källor som de nationella parlamentens hemsidor samt statistiska databaser, men även 

från sekundära källor, framförallt Eirikur Bergmanns bok Nordic Nationalism and Right-Wing 

Populist Politics: Imperial Relationships and National Sentiments. Till resultatdelen har även 

partiernas två senaste handlings- och principprogram använts, för att finna några eventuella 

skillnader mellan dem. I SD:s fall rör det sig om principprogram från 2005 och 2011 samt det 

nuvarande partiprogrammet som presenteras på partiets hemsida, FrP:s handlings- och 

principprogram är från 2009 och 2013 och DF:s arbetsprogram från 2001 och 2009. Det har 

varit svårt att hitta information från alla partierna, framförallt SD, då partiet inte visar tidigare 

handlingsprogram och programmet från 2005 är relativt litet. När materialet har valts är det 

viktigt att de behandlar de utvalda länderna och partierna, eftersom förhållanden kan skilja sig 

mellan länderna och partierna och att lika mycket information används, alltså måste lika många 

program från varje parti användas för att det ska bli jämlikt. Ibland kan däremot andra länder 

och partier bli aktuella att referera till. I flera böcker behandlas partierna i ett eller två kapitel, 

vilka är då de som använts.  

Artiklar och partiprogram som är skrivna på danska och norska har använts och citerats. 

I de fall där orden kan vara svåra att förstå har jag översatt orden inom parentes, efter att ha 

slagit upp ordet på tyda.se.  
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3. Teori och tidigare forskning  
Forskningen kring högerpopulismen har pågått sedan dess uppkomst och är omfattande. Det 

har publicerats fler vetenskapliga artiklar om högerpopulistiska partier än om någon annan 

partigrupp på senare tid (Mudde 2016, 2). Om de skandinaviska högerpopulistiska partierna 

finns det olik mängd forskning om, beroende på partiets ålder. Om FrP finns det mer forskning 

om än DF och SD, eftersom partiet är äldre än de andra. Det finns även bra material om DF:s 

föregångare, Fremskridtspartiet.  

Varje parti vill uppnå så högt inflytande som möjligt, från höger- till vänsterkanten. 

Målet är att få igenom sin politik och uppnå sina syften. De två vanligaste valsystemen i 

demokratier är antingen proportionellt eller majoritetsvalsystem (Europaparlamentet, 1997). I 

ett proportionellt valsystem fördelas andelen ledamöter efter hur många röster varje parti får i 

valkretsen. I ett majoritetssystem får det parti som får flest röster valkretsens mandat. Det leder 

ofta till att det oftast finns två partier i majoritetssystem, t.ex. i USA med demokrater och 

republikaner och i Storbritannien med de konservativa och arbetarpartiet. I proportionella 

valsystem får sällan ett parti en majoritet av samtliga ledamotsplatser, utan de fördelas efter 

antalet röster varje parti har fått (Valmyndigheten, 2017). Därför blir det viktigt för partierna 

att samarbeta med varandra för att kunna bilda en politisk koalition med andra partier och 

påverka politiken. I Skandinavien har samtliga länder proportionellt valsystem och länderna 

har haft flera koalitioner (Europaparlamentet, 1997). De har oftast varit mellan högerpartier, 

men även ibland mellan vänsterpartier, framförallt i Danmark, vilket kommer att presenteras 

senare i studien.  

Inget av de tre högerpopulistiska partierna som är med i studien har tidigare fått en 

majoritet av ledamöterna, vilket har tvingat dem till att försöka samarbeta med andra partier för 

att få igenom sin politik. Partier vill maximera sin politik och sina röster och samarbetar då i 

block med andra partier för att nå sina mål. När ett parti får fler röster växer också möjligheten 

att ingå i en koalition och blir partiet större ökar också inflytandet och framträdande roller i 

koalitionen (Downs 1957, 159). Det politiskt obundna institutet National Democratic Institute 

(NDI) har tillsammans med The Oslo Center for Peace and Human Rights arbetat fram fyra 

punkter som är nödvändiga för att en politisk koalition ska fungera. De är att i en koalition ska 

samtliga parter ha en vinning i den, de ska även finnas en respekt mot varandra och en vilja att 

kompromissa i frågor som de tycker olika i och till sist även en känsla av att vara en del av 

koalitionen (NDI 2015).  
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3.1 Vad är högerpopulism? 

Definitionen av högerpopulismen är bred och forskare och författare använder begreppet olika. 

Högerpopulistiska partier faller ofta under partifamiljen radikala högerpopulism (RHP-partier). 

Något som kännetecknar högerpopulism är ett motstånd mot den representativa demokratin 

(Rydgren och Widfeldt 2004, 19). Istället är målet direktdemokrati och att ”eliten” och 

”etablissemanget”, som innefattar politiker och partier, är långt från ”folket”, vilket är en 

homogen grupp som högerpopulismen säger sig företräda. Ofta finns också en karismatisk 

ledare som sägs representera folkets röst. Högerpopulismen ska däremot inte påstås vara 

odemokratisk, som till exempel nyfascismen och nynazismen, utan högerpopulismen anser sig 

föra majoritetens talan och vara ett medium för ”folkviljan” (Rydgren och Widfeldt 2004, 20). 

Högerpopulistiska partier lägger också en tyngd i sin politik i ett motstånd till invandring och 

minoriteter, till skillnad från vänsterpopulister som snarare ser storkapitalet och banker som 

största motståndare (Rydgren och Widfeldt 2004, 20). Högerpopulismen har kommit i flera 

vågor, där den första kom på 1950-talet och var emot etablissemanget och att politiker stod 

långt från medborgarna, nästa kom på 1970-talet och där partierna var missnöjda mot högre 

skatter och den tredje kom på 1980-talet där missnöjet var mot invandring där kulturer och 

värderingar hotades av en stor invandring (Rydgren och Widfeldt 2004, 24). På senare tid har 

även högerpopulismen haft en stark anti-EU och anti-islam-inställning (Akkerman et al 2016, 

5).  

 

3.2 Högerpopulistiska partiers närmande mot mitten 

Många högerpopulistiska partier lägger störst fokus på sakfrågor som immigration och 

integration samt lag och ordning. Däremot är det svårt att generalisera högerpopulistiska 

partiers politik, eftersom den skiljer sig från parti till parti. En del partier har ett stort fokus på 

socioekonomiska frågor och för andra partier tar sociokulturella frågor en större del (Akkerman 

et al 2016, 42). Akkerman et al (2016) påstår att för att ett högerpopulistiskt parti ska kunna bli 

en del av etablissemanget och få vara med och styra måste partiet ändra sin profil från att lägga 

tyngd på sociokulturella frågor till att istället betona de socioekonomiska frågorna. Sedan 2000-

talet har högerpopulistiska partier generellt sett fokuserat mer på socioekonomiska frågor än 

sociokulturella frågor (Akkerman et al 2016, 43). ”Nisch-partier”, alltså partier som ofta 

fokuserar på endast ett fåtal frågor, behöver också bredda sin politik. Exempel på ”nisch-

partier” är gröna partier i miljöfrågan och högerpopulistiska partier i immigrationsfrågor och 

lag och ordning (Akkerman et al 2016, 42). Hellström (2016) visar att media är en viktig aktör 

i hur partierna och deras politik legitimeras och har undersökt hur DF, FrP och SD framställts 
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i media och vilka frågor som lyfts fram. I Danmark är legitimiteten i DF:s politik inte ifrågasatt 

i media (Hellström 2016, 139), men i Sverige är legitimiteten i SD:s politik ifrågasatt av media 

(Hellström 2016, 132). I Norge syns FrP i media om flera politiska frågor, inte bara i 

traditionellt viktiga frågor för högerpopulistiska partier som invandring och lag och ordning. 

De syns även i mindre polariserade frågor som till exempel kultur (Hellström 2016, 137). 

Hellström (2016) menar att SD får det knepigare att arbeta sig mot mitten för att de har en 

svårare miljö att arbeta i än DF och FrP, på grund av sin bakgrund och för att andra partier 

motarbetar dem (Hellström 2016, 165).  

Högerpopulistiska partier kan också gå i motsatt riktning från att vara i mitten till att bli 

radikala i sin politik, vilket österrikiska Frihetspartiet (FPÖ) gjorde på 90-talet och vad finska 

Sannfinländarna (PS) gjorde under 2000-talet (Akkerman et al 2016, 44). För högerpopulistiska 

partier blir det svårt att ha kvar sin ställning som motståndare till etablissemanget när de själva 

blir en del av den (Akkerman et al 2016, 45).  

Sammanfattningsvis kan Akkermans et al (2016) teori förklaras som så att de 

högerpopulistiska partierna, som i den här studien är DF, FrP och SD, anpassar sin politik till 

den politiska mitten för att göra sin politik attraktivare för de andra partierna när de vill söka 

samarbete. För partierna är det också viktigt att tyngden i politiken ligger på socioekonomiska 

frågor och mindre polariserade frågor än på sociokulturella frågor för att andra partier lättare 

ska kunna samarbeta med dem.  

 

3.3 Förhållningssätt för etablerade partier gentemot högerpopulistiska partier 

För de etablerade partierna har det blivit en gåta för dem hur de ska förhålla sig till de 

högerpopulistiska partierna, utan att de blir större och att det egna partiet förlorar väljare. Det 

finns tre olika förhållningssätt för de etablerade partierna att förhålla sig till högerpopulistiska 

partier. Den första modellen är deliberativ och bygger på att de etablerade partierna bjuder in 

det högerpopulistiska partiet till samtal och lyssnar på vad partiet vill uppnå och utefter det 

samarbetar med det. På det här sättet får det högerpopulistiska partiet vara med och ta ansvar, 

något som visat sig vara svårt för partier med en kort historia. På det här sättet skulle 

medborgarna inse att det högerpopulistiska partiet inte kan ta ansvar och blir inte omvalda eller 

om det går bra blir samarbetet större och djupare. I Österrike samarbetade det konservativa 

partiet Österrikiska folkpartiet (ÖVP) med det högerpopulistiska partiet FPÖ mellan 2000–

2005. Samarbetet visade sig vara dåligt för FPÖ och resulterade i ett stort bakslag för FPÖ i 

nästa val (Luther 2009, 29: Rummens och Abts 2009, 660). Genom att bjuda in 
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högerpopulistiska partier till samtal kan därmed deras framgångar dämpas, istället för att regera 

med dem.  

Ett annat sätt är att isolera de högerpopulistiska partierna totalt från samarbete och 

inflytande. Det hände i Belgien med Vlaams Belang (VB, tidigare Vlaams Blok) och i Frankrike 

med Front National (FN), där partierna inte har fått något inflytande trots att de har suttit i 

parlamenten under en längre tid som ett av de större partierna (Rummens och Abts 2009, 657). 

Helt problemfritt att isolera de högerpopulistiska partierna är det däremot inte för de etablerade 

partierna, eftersom uteslutningen istället görs till en politisk fråga och ju större andel av väljarna 

som röstar på ett högerpopulistiskt parti, desto fler kommer att vara missnöjda med isoleringen.  

Genom att samarbeta och regera med högerpopulistiska partier kan det leda till en 

normalisering av dem, vilket för de etablerade partierna sällan är önskvärt. Det riskerar också 

att framställa de högerpopulistiska partierna som mjuka, eftersom de samarbetar med etablerade 

partier och förhåller sig efter dem. Då kan nya, extrema partier växa fram, vilket till exempel 

hände efter att FPÖ styrde i Österrike, när det mer extrema Alliansen för Österrikes framtid 

(BZÖ) bildades. I västeuropeiska demokratier har det visat sig at högerpopulistiska partier 

växer snabbare i toleranta miljöer än i hämmande. En normalisering av högerpopulismen kan 

därför leda till att de högerpopulistiska väljarna blir fler (Rummens och Abts 2009, 659).  

Det tredje alternativet för de etablerade partierna att förhålla sig till de högerpopulistiska 

partierna är att istället för att samarbeta och regera med dem eller att placera dem i cordon 

sanitaire, kan de lyssna på vad högerpopulisternas väljare vill. Ofta finns det ett missnöje bland 

dem och genom att åtgärda vad väljarna tycker är fel, förvinner högerpopulisternas syfte och 

deras väljare blir färre. När Ny Demokrati (NyD) kom in i Riksdagen 1991 var det vad de 

borgerliga partierna gjorde och tre år senare hade partiets stöd försvunnit, vilket bland annat 

kan ha varit på grund av att politikerna lyssnade på vad väljarna ville och behövde då inte 

samarbeta med partiet som regeringspartner (Rummens och Abts 2009, 659).  

 

3.4 Vägar till partikoalitioner  

För att två eller flera partier ska kunna samarbeta krävs det som tidigare nämnts att de ligger 

ideologiskt nära eller kan arbeta efter konsensus samt är villiga att samarbeta. För 

högerpopulistiska partier, som ofta har en negativ inställning gentemot etablissemanget blir det 

svårt att samarbeta, då de ställs mot ett dilemma – att antingen stå utanför ett samarbete och 

inte få något inflytande eller samarbeta och bli en del av etablissemanget som de egentligen är 

emot. Larsson (2014) har lagt fram sju olika utgångspunkter för att jämföra olika ideologier 

(Larsson 2016, 23–28). De sju är: 
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- Grundvärderingar 

- Objektiva eller subjektiva värden?  

- Människosyn – politisk styrelseform  

- Gradvis samhällsförvandling – total omvandling  

- Viktigaste enheten i samhället  

- Samhällets ekonomiska organisation  

- Utopin – det goda samhället  

I grundvärderingar handlar det om vilka värden som ska sättas högst, till exempel ekonomisk 

tillväxt eller ekonomisk utjämning, individens frihet från tvång. De objektiva eller subjektiva 

värderingarna delas in i värdeobjektivistiska och värdesubjektivistiska. De värdeobjektivisitska 

värdena är hur något ska vara och vad som är rätt och fel. Innan 1900-talet fanns det ett större 

klassamhälle som påstod att en ekonomisk jämlikhet ”stred mot den mänskliga naturen”, vilket 

idag kan kännas främmande (Larsson 2016, 24). Ett annat exempel är hur något anses vara fel 

enligt religion, som abort eller samkönade äktenskap. Idag används det på liknande sätt inom 

kommunismen och katolska kyrkan i sina värdeskalor som visar på hur de som är på ett högre 

stadium är bättre än de på ett lägre stadium. De värdesubjektivistiska förespråkarna förnekar att 

människan har uppsatt värden som anses vara ”rätt” och ”fel”. Den här inriktningen har 

dominerat hur många forskare i Europa och Nordamerika ser på samhällsvetenskapen. Vad som 

är svårt med värdesubjektivismen är att det inte går att säga om något är bättre än det andra. 

Det finns ingen grund att stå på för att hänvisa till att något är bättre. Konservativa kommer att 

påstå att något är bättre genom att hänvisa till landets historia som har visat på att det ena 

fungerar bättre än det andra, liberaler kommer att till exempel visa att européers långa historia 

av individens frihet sätts högre än annat och socialister kommer att visa på ”frihet, jämlikhet 

och broderskap” är bättre än annat. De kan verka lika, men viktigt är att skillnaden mellan dem 

visas (Larsson 2016, 24).  

Ideologiernas människosyn visas när den anser att staten ska ingripa i en människas liv 

och styra det och hur människorna är mot varandra. Den som är för ett folkstyre tror att 

människor har tillräckligt stor kunskap om att själva förstå och bedöma politiska frågor. Den 

som inte tror det är en anhängare av elitstyre, som låter andra utvalda med större kunskap, få 

besluta i frågorna. Den som tror att människor är fredliga och samarbetar med varandra kommer 

inte vilja att staten angriper människors liv. Den som tror att människor är aggressiva och vill 

varandra illa kommer vilja att staten sätter upp stränga lagar och har en stark polis och militär 

för att upprätthålla fred (Larsson 2014, 25). För att illustrera hur det ser ut:  
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Självstyrelse av alla  Politiskt jämlika, vi 

förstår politiken 

Politiska ojämlika, 

förstår inte politiken 

Elitstyre 

Frivillighet Människor är 

fredliga 

Människor är 

aggressiva 

Hård kontroll, 

stränga lagar 

Tabell 3.1. Människosyn.  

 

Vilken samhällsförändring en ideologi vill ha kan delas upp i antingen en gradvis 

samhällsförändring eller total samhällsförändring. Förespråkare av en gradvis 

samhällsförändring vill att samhället ändras långsamt, vilket Larsson (2014) förklarar samhället 

”som ett växande träd, där en del grenar dör och nya tillkommer” (Larsson 2014, 25). För många 

ses det här som demokrati och fred. Samhället förändras med små steg. Förespråkare av en total 

samhällsförändring vill istället att samhället förändras helt och att det tidigare försvinner och 

ger plats åt det nya. Larsson (2014) förklarar det ”som en flod som dämts upp”. När trycket 

sedan blir för starkt och kommer den till slut brista, vilket leder till att vattnet svämmar över 

och söker nya vägar, precis som samhällsförändringen. Istället för att samhället (vattnet) har 

utvecklats långsamt med små steg (runnit samma väg), sker istället snabba förändringar (vattnet 

söker ny väg). Det är vanligt för revolutionärer och elitstyre (Larsson 2014, 26).  

Ideologier kan ha olika enheter som den viktigaste i samhället. För en del ideologier kan 

nationen vara den viktigaste delen i samhället, för andra är det rasen, familjen eller klassen. 

Genom att sätta en enhet först, betyder det att de andra är mindre viktiga (Larsson 2014, 26). 

För högerpopulister kan ofta det egna folkslaget sättas först. Det egna folket sätts före 

invandrare, som ska förhålla sig till dem.  

Ett av de största områdena i en ideologi är hur ekonomin ska styras. Hur inkomster och 

makt ska fördelas. En ekonomisk demokrati låter folket avgöra frågor om konsumtion och 

produktion genom den offentliga makten. Företagsdemokrati låter anställda själva eller delvis 

påverka beslut inom företaget. På en skala från 1–9 där 1 är privat styrning och 

marknadsekonomi och 9 är statlig styrning och ingen marknad går det att avgöra var en ideologi 

står (Larsson 2014, 27).  

 

  Politisk styrning   

  Marknadsekonomi 

utan styrning 

Marknadsekonomi 

med styrning 

Ingen marknad, total 

politisk styrning 

 Privat 1 2 3 
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Ägandeform Kollektivt 4 5 6 

 Statligt 7 8 9 

Tabell 3.2. Ekonomiska organisationens styrning.  

 

Slutmålet för en ideologi, det goda samhället, är utopin. Något som alla ideologier strävar efter 

är fred och frånvaro av sociala konflikter, oavsett om det är demokrati eller diktatur. Det svåra 

är att få alla att vara ense i målen för politiken och vad de ska betyda (Larsson 2014, 27).  

Om partierna inte ligger ideologiskt nära blir det svårt att kunna samarbeta, framförallt 

om partierna har skilda åsikter i frågor som är viktiga för partierna. Därför är det av betydande 

vikt att mindre partier försöker närma sig stora väljargrupper för att nå ut med sina frågor och 

få fler röster och visa att de stora partierna är tvungna att samarbeta med dem. För RHP-partier 

är det av stor vikt att kunna anpassa sin politik till andra partier, eftersom ett parti sällan får en 

egen majoritet. Ett parti som vill ha statlig ekonomisk styrning och att staten tar fler beslut får 

svårt att samarbeta med ett parti som förespråkar en marknadsekonomi med grundvärderingar 

om att medborgarna är fria. På samma sätt blir det svårt för ett RHP-parti att samarbeta med 

andra partier om de endast lyfter frågor där de är emot etablissemanget.  

 

3.5 Sammanfattning 

Min analys kommer att använda en jämförande metod där tre högerpopulistiska partier i tre 

länder, Danmark, Norge och Sverige ställs mot varandra, men där endast partierna i Danmark 

och Norge har lyckats få inflytande. Länderna är annars lika varandra i flera variabler. Studien 

kommer att pröva Akkermans et al (2016) teori om de högerpopulistiska partiernas anpassning 

till mitten för att se om det påverkar andra partier när de vill söka samarbete med dem, vilket 

leder till politiskt inflytande. Därför blir orsaksvariabeln, den oberoende variabeln (x) 

ideologiskt avstånd till mitten och effektvariabeln, den beroende variabeln (y) blir politiskt 

inflytande. Det har både DF och FrP fått, men inte SD. Partiernas ideologianpassning mot 

mitten kommer att analyseras i den oberoende variabeln med hjälp av Larssons (2016) principer 

om ideologier för att jämföra hur partierna har flyttat sig. De andra variablerna är valda i vad 

som kan ha påverkat utfallen, men inte vad som undersöks. Eftersom metoden är teoriprövande, 

där Akkermans et al (2016) teori prövas, är det inte säkert att den oberoende variabeln faktiskt 

är den som påverkar den beroende variabeln. I det här fallet är det hur partierna har lyckats få 

inflytande som ska undersökas med hjälp av Akkermans et al (2016) teori om att partierna har 

ändrat sin politik till att närma sig mitten och andra partier för att finna samarbete med partier. 

För att visa genom en tabell kommer analysen att se ut som följande:  
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Variabel Danmark (DF) Norge (FrP) Sverige (SD) 

Landets historia av koalitioner Lika Lika Lika 

Andra partier i parlamentet Lika Lika Lika 

Ideologi nära andra partier (x) Lika Lika Olika 

Politiskt inflytande (y) Lika Lika Olika 

Tabell 3.3. Studiens ”Method of Difference”.  
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4. Analys 
 

4.1 Ländernas historier av politiska koalitioner 

Som tidigare nämnts har samtliga skandinaviska länder ett proportionellt valsystem, som 

kännetecknas av många partier och koalitioner. Det är sällan att ett ensamt parti får en majoritet 

av rösterna. Av de skandinaviska partierna är det endast Socialdemokraterna i Sverige som har 

erhållit det i valet 1940 (53,8 %), något de lyckades upprepa i valet 1968 (50,1 %).  

 

4.1.1 Danska regeringskoalitioner 

I Danmark har det varit fler koalitionsregeringar än i Norge och Sverige. Efter det senaste valet 

2015 har regeringen hunnit bytas ut en gång och leds av Venstre. Efter Andra världskrigets slut 

har Danmark haft 22 regeringskoalitioner, där endast fyra har varit en majoritetskoalition (se 

bilaga 1). När Lars Løkke Rasmussen efter valet 2015 bildade en minoritetsregering bestående 

av endast Venstre, var det första gången sedan början av 1980-talet som en regering bestod av 

endast ett parti (Statsministeriet, 2017).  

De danska partierna har bildat fler koalitioner än partierna i Norge och Sverige, men har 

hållit sig till samma block, förutom regeringen Jørgensen III som lyckades bilda en kortvarig 

regering med Socialdemokraterna och Venstre. I och med att regeringarna har varit 

minoritetskoalitioner har de behövt stödpartier, vilket DF var till Fogh Rasmussens och Løkke 

Rasmussens regeringar (Bergmann 2016, 57). Två partier har samarbetat med både höger- och 

vänsterpartier, Radikale Venstre och Kristeligt Folkeparti (senare Kristdemokraterne). Radikale 

Venstre har samarbetat med mestadels högerpartier, men även bildat regering med 

vänsterpartier två gånger. Kristeligt Folkeparti, som idag saknar plats i Folketinget, regerade 

två gånger tillsammans med högerpartier och en gång med vänsterpartier. Partier som inte har 

deltagit i en regering som idag sitter i Folketinget är DF, Enhedslisten och Alternativt, det 

sistnämnda kom in första gången efter det senaste valet 2015. Däremot har både DF och 

Enhedslisten stött en regering, DF gjorde det mellan 2001-2011 och 2015- och Enhedslisten 

stödde Nyrup Rasmusens regeringar.  

 

4.1.2 Norska regeringskoalitioner  

Norge har också, likt Danmark, haft flera koalitionsregeringar sedan demokratins införande 

1913. De har haft något färre och den sittande regeringen Solberg är den 13:e sedan 1913 (se 

bilaga 2) (Regjeringen, 2017).  
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Av Stortingets åtta partiet är det endast Miljøpartiet (MDG) som inte har tagit plats i en 

regering. Partiet hade däremot ingen plats i Stortinget tills valet 2013, då partiet fick ett mandat. 

Ett parti har regerat med fler partiet än något annat, Senterpartiet, som har regerat med samtliga 

partiet utom FrP och MDG. Norge har haft flera regeringar som utgjorts av partier med en svag 

minoritet bland ledamöterna i Stortinget. Regeringen Bondevik I styrde med 42 av Stortingets 

165 ledamöter, vilket gjorde dem tvungna att söka stödpartier. Den nuvarande regeringen, 

regeringen Solberg, regerar med stöd av Kristelig Folkeparti (KrF) och Venstre.  

 

4.1.3 Svenska regeringskoalitioner 

Det första valet med lika rösträtt i Sverige hölls 1921 och sedan Andra världskrigets slut har tio 

olika politiska koalitionsregeringar bildats, mellan såväl höger- som vänsterpartier, men även 

ett fåtal över blockgränserna. Fem av dem har varit majoritetskoalitioner och fem har varit 

minoritetskoalitioner (Regeringskansliet 2015; GU 2004). Den nuvarande regeringen Löfvén 

är en minoritetsregering mellan S och MP. Senast Sverige hade en majoritetsregering var 

regeringen Reinfeldt I mellan 2006–2010 (se bilaga 3).  

Av koalitionerna att döma har åtta olika partier (sex utifrån dagens partier) ingått i 

regeringar sedan demokratins införande i Sverige 1921. Sex av åtta partier som sitter i 

Riksdagen idag sitter eller har suttit i en regering, endast SD och Vänsterpartiet har inte suttit i 

en regering. Centerpartiet har, precis som sitt norska systerparti Senterpartiet bildat regering 

med partier från både höger och vänster. Centerpartiet har däremot inte samarbetat med 

Vänsterpartiet, vars systerparti, Socialistisk Venstre, Senterpartiet ingått en regering med. Även 

om ett parti bildar en egen regering utan att ha stöd av en majoritet av riksdagsledamöterna, 

vilket har skett under alla regeringar som inte är med i bilaga 3 och de två regeringarna som S 

bildade efter valet 1968, krävs att ett annat parti stödjer det stora partiet för att propositionerna 

går igenom. Regeringen behöver ett stödparti, vilket i Sverige oftast har varit Vänsterpartiet för 

S, eller NyD för regeringen Bildt. Regeringen Reinfeldt II fick stöd i vissa frågor av MP.  

 

4.1.4 Sammanfattning av koalitionerna  

De tre skandinaviska länderna har långa traditioner av koalitionsregeringar. De flesta 

koalitionsregeringar har uppstått mellan borgliga partier, framförallt i Norge och Sverige, men 

på senare tid även bland vänsterpartier. Danska Socialdemokraterna har inte haft lika stark 

ställning under andra halva av 1900-talet som sina systerpartier i Norge och Sverige, där 

partierna har kunnat bilda minoritetsregeringar. I enstaka fall har även de svenska 

Socialdemokraterna bildat majoritetsregeringar ensamma. Den enda gång som ett högerparti 
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har styrt ensamt i Skandinavien var när Venstre i Danmark gjorde det under en kortare period 

efter valet 2015. I Sverige har Vänsterpartiet lämnats utanför regeringsförhandlingarna, utan 

istället agerat stödparti, vilket även Socialistisk Venstre i Norge gjorde fram till när 

Arbeiderpartiet bildade koalitionsregeringen Stoltenberg II tillsammans med Senterpartiet. Det 

danska systerpartiet till svenska MP och norska MDG, Socialistisk Folkeparti, bildade 

regeringen Thorning-Schmidt I 2011, men lämnade den tre år senare.  

 

4.2 Andra partier i parlamenten 

Som tidigare nämnts tenderar länder som använder sig av ett proportionellt valsystem att ha 

flera partier i parlamenten och de skandinaviska länderna är inga undantag, vilket även går att 

urskilja från de tidigare presenterade bilagorna i det här kapitlet. Under en lång tid präglades 

de skandinaviska parlamenten av ett fempartisystem, partier som kom från fem olika ideologier; 

konservatism, liberalism, agrarianism, socialdemokrati och kommunism/socialism (Jungar och 

Jupskås 2014, 215). På 1970-talet fick kristdemokratin sitt uppsving och finns idag 

representerade i Norge och Sverige. Strax senare växte även miljörörelsen fram och finns idag 

i alla tre länderna. Den åttonde partigruppen kan generellt kallas för den högerpopulistiska 

gruppen, även om partierna har olika politik och historier (Jungar och Jupskås 2014, 215–216). 

I dagsläget har Danmark nio partier i Folketinget, exklusive de fyra mandaten som de danska 

territorierna Färöarna och Grönland har, Norge har åtta partier i Stortinget och Sverige har 

också åtta partier i Riksdagen (se tabell 4.2.1).  

Så har det inte alltid varit. Länderna har olika krav på hur många röster ett parti måste 

ha för att få mandat i den lagstiftande församlingen. I Danmark måste ett parti antingen vinna 

en valkrets mandat eller uppnå 2 %-spärren, det vill säga få över två procent av det totala antalet 

röster i Danmark, enligt 10 kap. 77 § i Folketingsvalgloven (LBK, 128). Alternativet var det 

senaste partiet som tog plats i Folketinget i valet 2015. Det norska valsystemet kräver att ett 

parti får över fyra procent av det totala antalet röster, eller att ett parti vinner en valkrets, enligt 

C kap. 59 § i Grunnloven (LOV-1814-05-17). Det gjorde Miljøpartiet de Grønne (MDG) i Oslo 

i valet 2013. För att ett parti ska erhålla mandat till Riksdagen i Sverige ska partiet få över fyra 

procent av samtliga röster eller få över 12 % i en valkrets. En gång har ett parti varit nära att 

uppnå det, KD fick 10,6 % i Jönköpings län i valet 1988 och kom tre år senare in med över fyra 

procent av alla röster (SCB 2017).  

Alla tre länder har haft partier som har hamnat över spärrgränsen och sedan under den, 

en del har senare kommit in igen och andra har försvunnit. De skandinaviska länderna har idag 

ungefär lika många partier i parlamenten och de flesta kommer från liknande rörelser (se tabell 
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4.2.1). Följande partier och vilka ideologier/rörelser de kommer från finns idag representerade 

i parlamenten. Färgen de har visar vilken sida som partiet har ingått i en regeringskoalition i 

sedan Andra världskriget, den högra sidan (blå) eller den vänstra (röd). Partier som har ingått i 

eller stött regeringskoalitioner på båda sidor är lila. Det senaste valresultatet finns inom 

parentesen. Informationen är baserad på Jungar och Jupskås (2014, 225) tabell för de partier 

som finns med, annars har jag tittat på vilka samarbetsgrupper de ingår i.  

 

Land (senast val) Danmark (2015) Norge (2013) Sverige (2014)  

Socialism Enhedslisten (7,8 %) Socialistisk 

Venstre (4,1 %) 

Vänsterpartiet  

(5,7 %) 

Arbetarrörelsen Socialdemokraterne 

(26,3 %) 

Arbeiderpartiet 

(30,8 %) 

Socialdemokraterna 

(31 %) 

Miljörörelsen Socialistisk Folkeparti  

(4,2 %) 

Miljøpartiet 

(2,8 %)* 

Miljöpartiet 

(6,9 %) 

Agrarianism  Senterpartiet 

(5,5 %) 

Centerpartiet  

(6,11 %)  

Liberalism Venstre (19,5 %) 

Liberal Alliance (7,5 %) 

Alternativet (4,8 %)* 

Radikale Venstre (4,6 %) 

Venstre (5,2 %) Liberalerna (5,4 %)  

Kristdemokratiska 

rörelsen 

 Kristelig 

Folkeparti (5,6 %) 

Kristdemokraterna 

(4,6 %) 

Konservatism/ 

liberalkonservatism 

Konservative Folkeparti 

(3,4 %) 

Høyre (26,8 %) Moderaterna  

(23,3 %) 

Högerpopulism Dansk Folkeparti (21,1 

%) 

Fremskrittspartiet 

(16,3 %) 

Sverigedemokraterna 

(12,9 %)* 

* Har ej deltagit i regeringssamarbete eller varit stödparti  

Tabell 4.2.1. Skandinaviska partier som finns representerade i dagens nationella parlament.  

 

Dagens partier i parlamenten har alla regerat eller stött en regering utom tre partier, Alternativet 

i Danmark, MDG i Norge och SD i Sverige. Både Alternativet och MDG kom in i Folketinget 

och Stortinget i det senaste valet, SD har varit där sedan 2010. Både Alternativet och MDG är 
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relativt små, Alternativet är sjätte störst i Folketinget 4,8 % och MDG är minst i Stortinget med 

2,8 %. SD är tredje största parti i Riksdagen efter S och M med 12,9 %.  

 

4.3. Ideologiskt avstånd till andra partier 

4.3.1 DF:s politik 

DF har arbetat med två arbetsprogram sedan 2001, där det första antogs 2001 och det andra 

2009. Mellan programmens uppkomst hade DF varit med och stött regeringen 2001–2011. Båda 

programmen är omfattande där programmet från 2001 har över 100 sidor och det andra över 

150 sidor och innehåller flera politiska områden. Partiet inleder sitt arbetsprogram 2009 med 

”For os er ytringsfrihed og ligeværd, frisind og tolerance, humor og flid blandt de danske 

værdier, vi sætter højest” (DF 2009, 8). Partiets grundvärderingar utgår alltså från liberal 

individuell frihet och tolerans utan tvång där danska värderingar sätts högre än andra.  

I programmet från 2001 läggs störst tyngd i rättspolitiken med tolv sidor följt av 

socialpolitiken. Utlännings- och asylpolitiken tar upp den enskilt största delen av partiets 

program från 2009, där det får 12 sidor. Därefter följer rättspolitiken och utbildningspolitiken.  

Det har lagts till flera punkter inom invandringspolitiken mellan programmen, till 

exempel en del om flyktingpolitiken, som tidigare inte funnits. I programmet från 2009 säger 

sig partiet följa FN:s flyktingkonvention om att en flykting ska söka asyl i första säkra land. 

Om en flykting har rest genom exempelvis Turkiet och Tyskland innan den anländer till 

Danmark, har personen inte rätt till asyl i Danmark, då personen rest genom säkra länder innan. 

Det är något som inte finns med i det tidigare programmet (DF 2009, 23). Partiets ståndpunkt 

från 2001 om att asylsökande inte ska ses som invandrare står kvar även 2009, men under 

rubriken ”Asylansøgere skal ikke integreres”.  Nu vill partiet istället vänta tills personen har 

fått bifall innan integreringen kan påbörjas (DF 2009, 24). I arbetsprogrammet från 2009 pekas 

också muslimer ut som en svårintegrerad grupp och att många inte vill integreras och blir 

fanatiker, vilket är ett växande problem (DF 2009, 9).  

Partiet har en värdeobjektivisitisk människosyn eftersom att de påstår att de danska 

värderingarna är bättre än andra värderingar och väger tyngst. De danska värderingarna måste 

värnas och skyddas från yttre påverkningar från kulturer som ligger långt från den västerländska 

kulturen (DF 2009, 154).  

För partiet är nationen och folkslaget, danskarna, de viktigaste enheterna i samhället. 

Det är danskarnas rätt- och skyldighet att försvara de danska värderingarna, vilka är något de 

ska känna sig stolta och glada för (DF 2009, 8). Danmark är också ett framgångsland för att det 

är ”bestemt af vor kultur, dvs. de værdinormer, de religioner, den tro, de holdningar og den 
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adfærd (beteende), som landets borgere har valgt og hævdet” (DF 2001, 6). Indirekt skyddar de 

värderingarna mot andra värderingar som inte är lika bra. Islam pekas ut som ett hot mot de 

danska värderingarna där den jämställs med kommunism och nazism som hot mot 

värderingarna och att en ökad invandring kan leda till en ”ödeläggande islamisering av Europa” 

(DF 2009, 65). I inledningen av arbetsprogrammet från 2009 nämns också Muhammedkrisen 

2006, som visade på hur DF:s danska värderingar kom i konflikten med den islamska tron (DF 

2009, 6). I båda programmen vill partiet också motarbeta att Danmark blir ett multietniskt och 

mångkulturellt land (DF 2001, 78; DF 2009, 22), i det senaste programmet vill partiet även att 

andelen icke-etniska danskar inte får vara över 25 % i en skolklass för annars ödelägger det 

undervisningen för alla elever (DF 2009, 28).  

I den ekonomiska politiken anser partiet att den offentliga sektorns framväxt har 

inskränkt sig just på individens frihet genom höga skattetryck och godtyckliga skatteregler som 

påverkar människans val. Den har även inskränkt individens frihet genom att skapa en 

institutionaliserad beroendekultur som gör att många människor, framförallt unga, hålls utanför 

ett aktivt liv. Den offentliga sektorns ohämmade växt har lett till ett slöseri av ekonomiska och 

mänskliga resurser, vilket har resulterat i att den offentliga sektorns kvalitet försämrats (DF 

2001, 6–7).  Ungefär samma text finns med i programmet från 2009 och fokus på att servicen 

ska bli effektivare och att de pengar som avsätts till området ska användas till det (DF 2009, 8–

9). DF är ett parti som vill se mindre statligt ägande, med lite politisk styrning. Partiet vill alltså 

att ekonomin ska ha lägre skatter och låta medborgarna göra fler val för att de inte ska bli 

beroende av staten.  

Sammanfattningsvis får DF:s utopiska samhälle ses som ett bevarande av Danmark och 

den danska kulturen av att leva fritt från större påverkningar från andra kulturer, framförallt 

islam. Toleransen gentemot varandra är hög tillsammans med en stark individuell frihet.  

 

4.3.2 FrP:s politik 

I FrP:s två senaste principprogram, som båda är i stort sett lika långa, slås det fast i först 

meningen att ”Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag, liberalismen, tar utgangspunkt i at folk 

selv er bedre i stand enn politikerne til å bestemme hva som er best for seg og sine” (FrP 2009b, 

4 och 2013b, 2). FrP stämmer därmed in i DF:s kritik mot att staten fattar beslut åt medborgarna 

och FrP, likt DF, ser sig självt som ett liberalt parti, vilket därför blir naturligt att söka samarbete 

hos andra liberala partier som delar partiets politik. FrP anser att människan är kunnig nog att 

fatta egna politiska beslut, utan att staten behöver göra det åt henne och att individen är 
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utgångspunkten för all god politik (FrP 2009b, 7). Likt DF:s grundvärderingar, utgår FrP därför 

att människan är fri att handla hur hon vill.  

FrP:s liberalism återfinns i synen på hur de vill att ekonomin ska styras. Partiet har en 

marknadsekonomisk politik där de vill liberalisera välfärden för att kunna skapa en starkare 

tillväxt, arbeta för en större frihandel, ”ha effektiva åtgärder för att kunna säkra ökad 

konkurrens” och garantera fattiga länders tillgång till Norge (FrP 2009a, 10 och FrP 2013a, 7). 

Partiet vill likställa leverantörer i den offentliga sektorn ska med den privata sektorn för att 

konkurrens leder till utveckling, effektivisering och kostnadssänkning, något som har lagts till 

i det senare programmet (FrP 2013a, 5). Tillväxten måste även vara lägre i den offentliga 

sektorn än den privata sektorn. Samtidigt vill partiet att staten ska vara med och styra genom 

att stifta ramverken som de privata aktörerna håller sig till. Den statliga oljefondens vinst vill 

partiet att staten investerar i värdepapper utomlands för och ser Norges ekonomiska situation 

som ”unik”, då landet har ett stort ekonomiskt överskott tack vare landets oljeindustri (FrP 

2013a, 8). Partiet vill att den ekonomiska styrningen därför ska vara marknadsstyrd, men där 

staten sätter spelreglerna för marknaden. Den nyliberala marknadsekonomin är något som 

återfinns i båda handlingsprogrammen.  

Partiet påstår att det är internationell handel som har gjort att fattiga länder kan stärka 

sin ekonomi och att en välfungerande internationell marknadshandel är en förutsättning till god 

välfärd och även att landet ska fortsätta bygga allianser med andra länder som delar samma 

värderingar (FrP 2009a, 8).  

Liberalismen finns även i synen på miljön där partiet vill bygga ut förnyelsebara 

energikällor, framförallt vattenkraft, men samtidigt bygga ut kärnkraften och underlätta 

gasanvändningen för att kunna hålla nere elpriserna. Partiet vill även leta efter mer olja i 

Nordsjön, en industri som har varit avgörande i landets välstånd och även något FrP behållit i 

båda programmen (FrP 2009a, 19 och FrP 2013a, 24). En privatiserad energimarknad 

uppmuntrar till bästa resursanvändning och lägsta priser och genom att staten sätter upp ett 

regelverk och stiftar lagar om hur naturresurserna ska användas för att nyttja medborgarna bäst 

(FrP 2009b, 7 och FrP 2013b, 7).   

FrP: invandringspolitik tar upp en mindre del av handlingsprogrammen, endast 2–3 % 

av hela programmet. I principprogrammen finns den sammanfattad i fyra stycken som 

framhäver vikten av en välfungerande integration för att invandrarna ska kunna respektera de 

grundläggande frihetsvärderingarna som Norge bygger på (FrP 2009b, 8 och FrP 2013b, 8). 

Partiet vill ha hårdare regler för invandring och har minskat antalet punkter de vill ändra inom 

invandringspolitiken mellan programmen från 16 punkter 2009 till 12 punkter 2013, där bland 
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annat kravet att bötfälla flygbolag som låter passagerare utan ID-handlingar få flyga strukits 

(FrP 2009a, 33 och FrP 2013a, 39).  

Två skillnader har skett i handlingsprogrammen från 2009 och 2013. Det första är att 

invandringspolitiken har fått ett eget kapitel i 2013 och att sjukvårds- och 

äldreomsorgspolitiken delats upp i flera underrubriker. Programmen innehåller nästan 100 sidor 

och har 14–15 politikområden som sedan är indelade i mindre sakpolitiska områden, med allt 

från fiskfrågor till samepolitiska frågor.  

 

4.3.3 SD:s politik  

SD:s två senaste principprogram antogs 2005 och 2011. Den stora skillnaden mellan dem är att 

partiet varit med om två val emellan och dessutom tagit plats i Riksdagen. Principprogrammet 

som antogs 2005 är kompletterat med ändringar från 2003 och innehåller tio sidor med tre 

kapitel; ”den nationalistiska principen”, ”ringar på vattnet” och ”folkhemmet”. I 

principprogrammet 2011 har antalet sidor ökat till 48 och kapitlen har blivit 21, samtliga 

indelade efter ”Sverigedemokraterna och …”, där varje kapitel innehåller partiets syn inom ett 

område från den ideella sektorn till energipolitiken. I principprogrammet 2011 har partiet 

förklarat sig självt som ett ”socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn”, något som 

har lagts till sedan programmet 2005 (SD 2011, 5). Partiet hade i programmet från 2005 

”idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism 

som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken” (SD 2005, 4). Socialkonservatismen i 

folkhemstanken tolkar partiet som att istället för att ena folket genom samhällsklasser, vill 

partiet ena folket genom nationen. Där nationens medlemmar garanteras en generös välfärd 

med ekonomisk, fysisk och social trygghet (SD 2011, 34). Partiet har även i programmet från 

2011 beskrivit vad som krävs för att uppgå i den svenska nationen. En person som inte är infödd 

svensk kan bli svensk om personen talar svenska, ser sig själv som svensk, ser den svenska 

historien som sin egen och har en lojalitet till den svenska kulturen (SD 2011, 15). I 

principprogrammets inledning från 2011 står följande ”Vi ser således förekomsten av en 

gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest 

grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati” (SD 2011, 6). Partiets 

två utgångspunkter är värdekonservatism och nationalism.  

De ser människan som fri och att familjen och nationen är de viktigaste enheterna och 

gemenskaperna i samhället, något som återfinns i båda programmen (SD 2011, 15). Däremot 

har partiet en värdesubjektivistisk definition av ”familj” i programmet från 2005; man, kvinna 

och deras barn och att ”det är den nödvändiga förutsättningen för harmoniska 
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samhällsförhållanden” (SD 2005, 8). Det finns kvar 2011, men omformulerat till ”kärnfamilj” 

istället för ”man, kvinna och deras barn” (SD 2011, 24). Därmed visar partiet att en 

familjekonstellation av man, kvinna och barn är bättre än andra konstellationer. På sin hemsida 

är det ändrat igen till ”starka och trygga familjer” (SD 2017). Från principprogrammet 2005 

står det däremot att den nationella gemenskapen också ska ha en etnisk och kulturell 

homogenitet, annars finns ingen gemenskap, något som senare har tagits bort (SD 2005, 5). I 

programmet från 2005 är det centrala kulturen och hur den ska skyddas från hot utifrån genom 

att politiken försöker bevara den genom begränsad invandring och framförallt invandring från 

avlägsna länder (SD 2005, 6). I principprogrammet från 2011 pekas, precis som DF gjorde i sitt 

arbetsprogram från 2009, också islam ut som den religion som har haft svårast att samexistera 

med den svenska och västerländska kulturen. Till det påvisar partiet inte några källor (SD 2011, 

27).  

Partiet menar i programmet från 2005 att invandring alltid har funnits till och från 

Sverige, men att minoriteter ska anpassas efter majoriteten och att det kan bli ett hot mot den 

homogena gemenskapen, något som inte finns kvar i programmet från 2011 (SD 2005, 6).  

Partiets ekonomiska politik är mycket liten i det första programmet och har blivit större 

i det andra. Den ekonomiska organisationen anser SD ska styras genom en ”ansvarsfull, 

reglerad marknadsekonomi” (SD 2011, 30). Partiet säger sig vara positiv till frihandel, även om 

det finnas medel att stoppa varor från handel, som när djur har orsakats onödigt lidande (SD 

2011, 31). I programmet från 2005 fanns ett litet avsnitt rörande ekonomin med, där partiet 

fortfarande ville ha en ”ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi”. Den får dock inte ske på 

bekostnad av nationens självbestämmande, vilket finns i båda programmen. Partiet ville att 

staten skulle kunna hjälpa svenska företag vid ”illojal konkurrens från utlandet”. SD ville även 

i programmet 2005 reglera globaliseringen och multinationella företags spelregler (SD 2005, 

10). I båda programmen har SD varit positiva till småföretagande och att de måste ges goda 

villkor (SD 2005, 10 och SD 2011, 30). Partiet är positiva till en marknadsekonomi, men vill 

fortfarande att staten ska äga och ha rätten att påverka den.  

Tre viktiga begrepp för SD är nation, kultur och historia och återfinns i varje kapitel. I 

programmet från 2005 anser partiet att marknaden ”inte kan garantera att kulturell mångfald 

bevaras och främjas”, utan att politiken måste styra tillsammans med den privata marknaden 

för att garantera att kulturer överlever (SD 2005, 6). Programmet från 2005 är kort och omfattar 

”den nationella principen”, ”ringar på vattnet” (familj, hembygd och fädernesland) och 

”folkhemmet”. I programmet från 2011 finns fler kapitel och omfattar fler politiska områden, 

men nation, kultur och historia finns fortfarande kvar, däremot är etnicitet borta. Partiet vill 
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”bevara det svenska kulturarvet”, ”stärka den nationella identiteten” och ”skapa en 

kulturkanon” (SD 2017). De anser att sjukvården ska vara solidarisk där rika regioner ger till 

fattigare regioner och att rika länder ska ge till fattiga länder.  

Partiets utopisamhälle är en nationalstat där statens medborgare är nationens 

medlemmar och deras kultur, välfärd och välstånd är garanterat av staten. Om utopin är att 

uppnå fred utan sociala konflikter är det när staten och nationen är ett med en stark 

majoritetsnation, där partiet tidigare har sagt att den är etniskt homogen, men nu har ändrat det.  

 

4.4 Politiskt inflytande  

4.4.1 DF:s samarbete med regeringen 2001–2011 och 2015-  

Fremskridtspartiets grundare Glistrup hade hamnat i fängelse under 1980-talet och partiets 

valresultat hade inte nått upp till samma nivåer som på 1970-talet. När Glistrup senare blev fri 

igen skapades två friktioner i partiet där Kjærsgaard hade som mål att bli ett regeringsalternativ 

och samarbetspartner, Glistrup å andra sidan hade inga planer på att bli accepterad av de andra 

partierna (Bergmann 2017, 53). När DF grundades 1995 hade partiet hållit kvar den skarpa 

tonen mot ökad invandring och påstod att ”Danmark aldrig hade varit ett invandrarland och att 

de inte ville att landet skulle bli multietniskt” (Bergmann 2017, 54–55). Senare kom partiet att 

släppa sina tidigare ekonomiska frågor som minskade skatter och istället flytta sig mot mitten i 

ekonomiska frågor. Det har aldrig funnits en gemensam vilja bland övriga partier i Folketinget 

att helt stänga ute Fremskridtspartiet eller DF, men att helt acceptera dem hade det inte varit på 

tal om (Bergmann 2017, 53). Partiet har under Kjærsgaards och Thulesen Dahls ledning flyttat 

sitt fokus inom de ekonomiska frågorna till att inte vara ett missnöjesparti, vilket har gjort att 

de andra partierna inte kan avfärda DF:s ekonomiska politik som ”ekonomisk populism”, utan 

istället måste förhålla sig till den i takt med att partiet blir större. I immigrationspolitiken har 

partiet gjort att fokus inte är på striktare lagar, utan hur färre invandrare ska ta sig till landet 

(Bergmann 2017, 56).  

Efter valet 2001 blev DF Danmarks tredje största parti och bara två år tidigare hade den 

dåvarande socialdemokratiska statministern Nyrup Rasmussen sagt till DF i ett tal vid 

Folketingets öppnande att ”Uanset, hvor mange anstrengelser, man gør sig - set med mine øjne 

– stuerene (rumsrena), det bliver I aldrig!” (Statsministeriet, 1999). V hade inför valet ändrat 

sin invandringspolitik och närmat sig DF i frågan, även om de inte var identiska, vilket var den 

sakfrågan som hade tagit upp den största delen av debatten inför valet (Rydgren 2004, 493). 

Valresultatet visade att V och Konservative Folkeparti (K) kunde bilda en minoritetskoalition, 

men få en majoritet av ledamöterna i Folketinget med DF som stödparti, vilket Fogh Rasmussen 
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bjöd in dem till. Samarbetet har gjort att DF har gått från att vara för sänkta skatter till att istället 

vara för större välfärd (Jungar och Jupskås 2014, 224). Redan innan samarbetet var DF kritiska 

till V bildade en regering med K och ville hellre att V styrde ensamma, något de kom att göra 

2015 under ett år (Berlingske 2009). När samarbetet väl kom igång 2001 sågs det som ett 

experiment, eftersom det var första gången som ett parti samarbetade med DF. Efter ett tag blev 

det dock en del av dagordningen och i utbyte av att DF röstade igenom regeringens förslag, 

kunde partiet också driva igenom förslag om att skärpa invandringen till Danmark, större anslag 

till äldreomsorgen och striktare straff (Bergmann 2017, 57–58). När regeringen först tillträde 

la den fram en politik med ett stort fokus på immigration och mellan 2001–2011 som DF 

agerade stödparti till regeringen fick Danmark en av Västeuropas hårdaste 

invandringslagstiftning (Bergmann 2017, 61; de Lange 2012, 910). Därefter har partiet etablerat 

sin plats i politiken och ökat sitt stöd till att bli andra största parti i Danmark i valet 2015, vilket 

har lett till att partiet har blivit ännu viktigare för den nuvarande regeringen Løkke Rasmussen 

III, eftersom DF nu är större än V. Dessutom har den tidigare partiledaren Kjærsgaard blivit 

Folketingets talman.  

Inför nästa val har DF yttrat en önskan om att ingå i en regering, förutsatt att de 

borgerliga partierna behåller en majoritet av rösterna. Reaktionerna från V och K har varit 

positiva till det. K:s ordförande sa att ”En VO-regering vil være meget naturligt”2 och V tyckte 

att det var bra att fler partier ville ta ansvar och sa ”Det er positivt med partier, der vil tage ansvar 

for Danmark. Herunder (inklusive) også, at Dansk Folkeparti kommer med sådan en melding 

(anmälan)” (Politiken 2016).  

 

4.4.2 FrP:s regeringssamarbete med H 2013-  

FrP blev det sista partiet i Stortinget att få bilda regering, innan MDG kom in 2013, när FrP tog 

plats i regeringen Solberg. Vägen dit börjar 1973 när partiet kom in i Stortinget för första 

gången. Partiet har haft få partiledare under åren, endast tre ledare de senaste 40 åren. Den 

nuvarande partiledaren Siv Jensen tog över 2006 efter Carl I. Hagen. Med henne kom partiet 

att mjukna i flera frågor. Från Hagens konfronterande ledarstil till Jensens mer sympatiska 

ledarstil (Bergmann 2017, 149). Partiet bildades som tidigare nämnts med en stark skatteprofil 

med sänkta skatter, något som kom att kompletteras med en invandrarprofil med minskad 

invandring som partiet antog på 1990-talet. Idag har FrP ett större fokus på socioekonomiska 

frågor än sociokulturella frågor, även om partiet fortfarande har störst fokus på immigration 

																																																								
2 På valsedlarna går DF under förkortningen O. 
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och lag och ordning (Jungar och Jupskås 2014, 222). Under 2000-talet och Siv Jensens ledning 

har partiet även lagt fram idéer i bland annat skol-, transport- och säkerhetsfrågor och röstat 

mer likt andra partier, framförallt H (Bergmann 2017, 149). Partiet nådde också sitt högsta 

resultat efter Jensens första val som partiledare, 2009 med 22,1 % av rösterna, vilket gjorde att 

partiet blev Norges andra största. Redan efter valet 2001 hade FrP stött den dåvarande 

regeringen Bondevik II, vilket gav dem precis som DF i Danmark, en möjlighet att ställa krav 

på regeringen att ta beslut i frågor som var viktiga för FrP. Samarbetet gav också Hagen platsen 

som ordförande för finansutskottet (Bergmann 2017, 147). Under Jensens ledning har partiet 

blivit bredare i sin politik och hon har tilltalat många att rösta på partiet från både Ap och H 

(Bergmann 2017, 149). 

Partiet har sedan Jensens ledning lyft fram åsikter i flera frågor och tonat ner kritiken 

mot ökad invandring och framförallt muslimsk invandring och samtidigt tagit avstånd från både 

DF och SD. Partiet nämnde däremot ordet invandring dubbelt så ofta som sjukvård, det näst 

mest nämnda, i Stortinget 2009 (Bergmann 2017, 146–150). Inför Stortingsvalet i höst har 

partiet fått nya utmaningar för att kunna sitta kvar i regeringen framförallt med vikande 

opinionsstöd (PollofPolls 2017; Bergmann 2017, 151). Samtidigt har de båda stödpartierna 

Venstre och KrF sagt att de vill att FrP lämnar regeringen (Dagbladet, 5:e november, 2016; 

NRK 2017).  

 

4.4.3 SD:s inflytande i regeringen och riksdagen 2010- 

Efter sex tidigare val utan att nå Riksdagen gjorde SD det på det sjunde försöket med 5,7 % och 

blev Riksdagens sjätte största parti. Det direkta bemötandet från Vänsterpartiet blev minst sagt 

kyligt när dåvarande partiledaren Lars Ohly vägrade sminka sig i samma rum som Jimmie 

Åkesson i SVT:s valvaka (SvD, 2010). Partiet blev efter valet vågmästare mellan Alliansen och 

de rödgröna. Det gjorde att Alliansen, som var det större blocket, tvingades till att söka 

samarbete med de andra partierna för att få igenom sin politik. Alliansen samarbetade i 

migrationsfrågorna med MP, men annars fick SD rösta på det block som de ville, eller lägga 

fram ett eget förslag.  

Fyra år senare hade partiet ökat sina mandat och fick 12,9 % av rösterna, vilket gjorde 

att partiet blev tredje största i Riksdagen efter S och M. Situationen blev som innan att partiet 

blev vågmästare mellan Alliansen och de rödgröna, men regeringen som kom att bestå av S och 

MP blev svag, mindre än 40 % hade röstat på ett av partierna. Alliansen blev större än 

regeringen, men tack vare stödet från Vänsterpartiet är regeringen större. Regeringen är 

fortfarande beroende av ett stöd från minst ett alliansparti för att inte låta SD avgöra. När den 
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första budgeten lades fram i Riksdagen valde SD att rösta på Alliansens budget, vilket gjorde 

att regeringen blev tvungen att regera på oppositionens budget. Därför valde sex av partierna, 

samtliga utom SD och Vänsterpartiet, att komma överens om att fram till valet 2022 låta det 

block som var störst få regera. Överenskommelsen kallades för Decemberöverenskommelsen. 

På det sättet skulle SD isoleras från att få något politiskt inflytande, oavsett vilket block som 

blir störst efter valen. Den höll i nio månader innan KD valde att lämna överenskommelsen, 

vilket ledde till att de andra allianspartierna också gjorde lämnade den. 

Inget av partierna har öppnat för ett samarbete med SD i framtiden och Alliansen finns 

kvar och Vänsterpartiet stöder regeringen. M har samtalat med partiet i frågor för att fälla 

regeringen, men har inte ingått något samarbete eller förhandlingar och har fått ett försvagat 

stöd bland väljarna (SR, 2017; DI, 2017). SD har fått ett ökat stöd sedan valet och är i några 

mätningar större än M, samtidigt som stödet för regeringen också har minskat (DN, 2017). Efter 

valet fick partiet posten som Riksdagens andra vice talman, eftersom partiet blev tredje störst, 

men SD har inte fått någon ordförandepost i Riksdagens utskott. Precis som innan kan partiet 

rösta som det vill i frågor och rösta för och emot regeringen.  
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5. Diskussion 
De resultat som jag har kommit fram till visar på att de tre partierna bär på flera likheter, men 

även flera skillnader. Genom att använda Larssons (2014) sju utgångspunkter kan jag se att 

både DF och FrP bygger sina grundvärderingar på liberala idéer om individuell frihet, medan 

SD bygger dem på socialkonservativa idéer om en stark nation med en ekonomisk och social 

trygghet. DF och FrP delar de ideologiska idéerna med andra partier i sina parlament som tillhör 

den liberala partifamiljen, vilket SD inte har. FrP har en mjukare värdesubjektivism där de 

lägger stor vikt i människans frihet från staten och tvång. DF och SD har värdeobjektivistiska 

värderingar där de anser att de danska och svenska värderingarna står över andra värderingar, 

men SD har ändrat sina värderingar i hur en familj ska se ut till att den nu ska vara stark och 

trygg. Däremot är alla tre partier överens om det behövs strängare lagar och de delar samma 

åsikt i vad som är den viktigaste enheten i samhället, nationen. SD anser dessutom att familjen 

är viktigast, vilket skiljer partierna åt. Den ekonomiska organisationen anser de ska vara en 

marknadsekonomi, men FrP har en betydligt mer liberal politik än vad DF och framförallt SD 

har. De delar alla målet om samhällen där deras kultur får leva tryggt utan att andra kulturer 

hotar den. Generellt sett pekar det mot att DF och FrP går att placera ut på högersidan bland de 

liberala partierna vilket också syns i vilka partier de har samarbetat med. För SD:s del är det 

svårare för dem att hitta andra partier som delar samma värderingar, eftersom inget annat större 

parti i Riksdagen är socialkonservativt. DF och FrP står inte nära mitten, men är nära andra 

stora partier, vilket gör det lättare för dem att hitta samarbetspartier. 

Resultaten visar även att FrP har lagt ett mindre fokus på de sociokulturella frågorna än 

på de socioekonomiska frågorna. I jämförelse med DF och SD står partiet tydligt till höger och 

har lyckats samarbeta med H, vilket går emot Akkermans et al (2016) teori om att 

högerpopulistiska partier närmar sig mitten för att få samarbeta. Partiet har ett mindre fokus än 

DF och SD på immigrationsfrågor och norska värderingar. DF har tidigare varit i mitten 

sociokulturellt sett, men har blivit mer höger, med ett större fokus på immigrationsfrågor och 

rättsfrågor samt danska värderingar. Samtidigt har motståndet till islam blivit större genom åren 

i partiets politiska program. Den socioekonomiska politiken är liberal och partiet är mot en 

större offentlig sektor. Partiet har alltså blivit mer radikala i sin sociokulturella politik och har 

behållit en plats till höger socioekonomiskt. Även här finns det svagheter med Akkermans et al 

(2016) teori om att högerpopulistiska partier närmar sig mitten och fokus på socioekonomiska 

frågor.  

I SD:s politiska program ligger störst fokus på immigration samt lag och ordning. Partiet 

närmar sig mitten i de sociokulturella frågorna och har strukit i programmen att nationen ska 
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vara etniskt homogen och att en familj bör vara en kärnfamilj. Däremot är det svårt att avgöra 

om SD är i mitten socioekonomiskt, detta då de vill ha ett folkhem som är socialdemokratiskt 

och marknadsekonomi. För SD finns det egentligen endast två partier som det kan samarbeta 

med för att bilda en majoritet eller ett starkt regeringsalternativ, S och M. Att samarbeta med 

mindre partier, även om de ideologiskt skulle ligga SD närmare, är inget de kan presentera som 

ett regeringsalternativ. Det gör att ett samarbete med enbart exempelvis KD eller Liberalerna 

inte räcker till en majoritet eller att bli större än andra koalitioner. För S och M blir det svårt att 

samarbeta med ett parti som varken står till höger eller till vänster, samtidigt som partiets 

sociokulturella politik fortfarande har ett starkt fokus på nationen och svenska värderingar. 

Akkermans et al (2016) teori stämmer till viss del in på SD om att partiet närmar sig mitten 

socioekonomiskt sett, men betonar även de sociokulturella frågorna. Det är dock svårt att 

bestämma att SD:s ekonomiska politik är i mitten. Både DF och FrP har ett brett politiskt 

program och SD har ett betydligt större politiskt program nu än tidigare, men är tunnare än DF:s 

och FrP:s. Samtidigt antogs båda FrP:s program under ett valår och även ett av DF:s program. 

Båda SD:s program och ett av DF:s program antogs under en mandatperiod och det skulle vara 

intressant om det kan påverka att partier har en politik som betonar de socioekonomiska 

frågorna mer än de sociokulturella om programmet antas under ett valår.  

Eftersom varje parti vill få igenom sin politik krävs det ofta att de samarbetar med 

varandra och maximera sina röster. Det blir svårt att samarbeta för SD, eftersom det inte finns 

några partier i Riksdagen som delar samma ideologi. I både Folketinget och Stortinget finns det 

partier som delar DF:s och FrP:s liberalism, vilka är även de partier som de samarbetar med 

idag. Det finns inga partier i Riksdagen som delar SD:s grundvärderingar i en svensk 

nationalkonservatism från förra sekelskiftet och det socialdemokratiska folkhemmet, där folket 

enas genom nationen och inte genom klasser. Därför är det svårt att samarbeta med SD, då både 

S och M ligger för långt från SD. Partierna har ingen vinning i en sådan koalition, vilket är en 

av grundpunkterna i en koalition. Både DF och FrP har samarbetat med borgerliga partier, i 

DF:s fall är det V och K och för FrP är det H, med stöd av Venstre och KrF. Betyder det att 

även SD ska samarbeta med ett borgerligt parti? Eftersom partierna skiljer sig åt i sina 

värderingar och sin syn på ekonomin och vilka områden som är viktigast är det svårt att säga 

att SD kommer att samarbeta med ett borgerligt parti. Stödet för M minskade när de började 

samtala med SD, vilket kan betyda att det blir svårt.  

Alla tre länder har långa traditioner av att bilda koalitioner som en majoritet eller 

minoritet, Danmark har något fler än Norge och Sverige. Konstellationerna utifrån vilka partier 

som har ingått i dem är däremot lika som i Norge och Sverige. I Sverige har 
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koalitionsregeringarnas mandat sedan SD kom in försvagats och partiet har varit vågmästare 

sedan sju år tillbaka. Partiet borde vara det parti som de övriga partierna vill samarbeta för att 

få en majoritet, men istället har de övriga partierna isolerat SD. Detta i ett försök till att få SD 

att minska i väljarstöd, men det har misslyckats och istället har SD:s opinionsstöd stadigt ökat. 

Det gör att två förhållningssätt återstår, antingen samarbeta eller lyssna på vad partiet vill och 

försöka åtgärda det. I både Danmark och Norge har DF och FrP börjat som stödpartier. I FrP:s 

fall har partiet även ingått i en regering. Genom att låta ett högerpopulistiskt parti vara med och 

regera får partiet också ta ansvar för sin politik, vilket Rummens och Abts (2009) anser att 

partiet kan förlora på. I FrP:s fall ser det ut att stämma, då partiet har sjunkit i opinionen sedan 

det förra valet. Dessutom vill de två stödpartierna att FrP inte sitter kvar i regeringen, vilket 

förstås är mindre bra för partiet. För DF har ett samarbete bidragit till att regeringen blir 

beroende av partiet, vilket gör att DF har kunnat påverka i flera viktiga frågor. Eftersom partiet 

inte är med i regeringen står de inte till svars för politiken på samma sätt som regeringen. 

Däremot ser det ut att ändras om de borgerliga partierna har kvar majoriteten efter nästa val. 

Rummens och Abts (2009) menar att en normalisering av högerpopulistiska partier kan leda till 

att extremare partier växer fram, vilket inte stämmer i Danmark och Norge där inga nya 

högerpopulistiska partier har vuxit fram.  

Givetvis kan det finnas andra förklaringar till varför SD har fått ett mindre politiskt 

inflytande än DF och FrP. Metoden som jag har valt är teoriprövande och visar endast att det 

finns en orsak till utfallet, vilket är dess svaghet. Rummens och Abts (2009) nämner att det kan 

vara svårare för nya partier att få samarbete och inflytande, vilket talar för att SD har fått det 

svårare än DF och FrP. Även DF var nya när de stödde regeringen 2001, däremot hade partiets 

föregångare suttit i Folketinget i över 20 år. Ändå är det bara tre partier i de skandinaviska 

parlamenten som inte har ingått i en regering eller stött en och vad de har gemensamt är att de 

har suttit kortast av samtliga partier i parlamentet i respektive land. SD är dock betydligt större 

än de andra två partierna och är vågmästare. Samtidigt är det endast partiernas politiska program 

som har undersökts. För att få en bättre bild av vad partierna tycker kan även uttalanden från 

politiker och debattartiklar undersökas. Det är svårt att helt säkert säga var partierna står, genom 

att endast läsa programmen. Politiken handlar inte enbart om vad partierna skriver att de vill 

göra, utan även vad de gör och säger.  

Samtidigt vill jag även nämna att det finns andra studier som kommer fram till andra 

slutsatser än vad jag gör. Jag har tidigare använt mig av Jungar och Jupskås (2014) artikel som 

kommer fram till att DF och SD ligger närmare varandra än vad de gör FrP. De bygger sina 
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slutsatser på material från två olika databaser. Jag har däremot valt att tolka mina resultat på ett 

annat sätt utifrån de resultat som jag har fått av min undersökning.	  

Resultaten visar att teorierna stämmer överens i vissa fall, men det är svårt att 

generalisera dem till alla partier. De pekar mot att partierna måste välja vilken sida och anpassa 

sin politik efter den ideologi som partierna de vill samarbeta med står för. Även om SD inte har 

ingått ett samarbete ännu har partiet gått från att inte legitimeras av ett annat partis ledare vid 

valvakan 2010 till att Moderaterna bjuder in till samtal. SD är inte lika legitima i politiken som 

DF och FrP, men på väg. Det har inte haft lika lång tid på sig som de andra två partierna.  
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6. Slutsats 
Syftet till den här studien har varit att försöka hitta orsaken till varför DF och FrP lyckats få ett 

större politiskt inflytande än SD, trots att alla tre klassas som högerpopulistiska partier. Studien 

ställde upp tre oberoende variabler, där en av dem var olik och påverkade den beroende 

variabeln. Den oberoende variabeln som påverkade var att SD:s politik ligger längre från mitten 

än DF och FrP. Resultaten visar att de tre partierna är olika ideologiskt sett utifrån Larssons 

(2014) utgångspunkter, där DF och FrP delar samma grundvärderingar och ligger till höger 

socioekonomiskt och sociokulturellt sett och inte i mitten, som min teori var. Istället ligger 

deras politik till höger och bygger på liberala idéer, vilket är även den partifamilj som deras 

samarbetspartier tillhör. FrP har sitt fokus på de socioekonomiska frågorna och mindre på de 

sociokulturella frågorna både nu och innan de ingick i regeringen. DF:s fokus har tidigare varit 

på de socioekonomiska frågorna, men efter att partiet stöttade regeringen 2001–2011 har den 

sociokulturella politiken fått ta större plats. SD:s politik bygger på socialkonservativa idéer och 

är inte höger socioekonomiskt sett, utan närmar sig mitten.  Det är däremot svårt att avgöra var 

de står, eftersom politiken inte är tydlig. Samtidigt har SD ett stort fokus på de sociokulturella 

frågorna som immigration och kultur, där de inte står i mitten, vilket kan göra att det är svårt 

att hitta partier som vill samarbeta med dem. Eftersom SD saknar partier som ligger dem nära 

ideologiskt är det därför svårare att få ett politiskt inflytande. För att få en bättre förståelse till 

varför SD inte har lyckats få ett inflytande som DF och FrP skulle ett förslag på en framtida 

studie vara att undersöka hur nära DF, FrP och SD ligger andra partier. Partierna i Folketinget 

och Stortinget kan ideologiskt sett vara närmare DF och FrP än vad Riksdagspartierna är SD, 

men det har den här studien inte undersökt. Undersökningen kan titta på vilka partier som har 

samarbetat med dem och varför.  

Som ett svar på frågeställningen har SD fått ett mindre politiskt inflytande för att partiet 

inte delar samma ideologi med andra partier, vilket både DF och FrP gör samt att SD:s politik 

är otydligare än de andra två partiernas.  

 

 

 

 

 



 38 

Referenser 
Akkerman, Tjitske, Sarah L. de Lange och Matthijs Rooduijn. 2016. Radical Right-Wing 

Populist Parties: Into the Mainstream? NY: Routledge.  

Bergmann, Eirikur. 2017. Nordic Nationalism and Right-Wing Populist Politics: Imperial 

Relationships and National Sentiments. London: Palgrave.  

Berlingske. 2009. ”DF krævede regering uden de Konservative”. Berlingske, 20:e augusti. 

https://www.b.dk/politiko/df-kraevede-regering-uden-de-konservative-0 [Tillgänglig 2017-

05-10] 

Cosson-Eide, Hans och Lilla Sølhusvik. 2017. ”Venstre vil tvinge Frp ut av regjering”. Norsk 

rikskringkasting (NRK), 29:e mars. https://www.nrk.no/norge/venstre-vil-tvinge-frp-ut-av-

regjering-1.13449806 [Tillgänglig 2017-05-10]  

Dagens Industri. 2017. ”Förtroendet för Moderaterna sjunker rejält”. Dagens Industri (DI), 

5:e mars. http://www.di.se/nyheter/fortroendet-for-moderaterna-sjunker-rejalt/ [Tillgänglig 

2017-05-08] 

Dagens Nyheter (DN). 2004. ”Vi ska befria kvinnorna från kollektivismen.” Dagens Nyheter 

(DN), 30:e augusti, sidan 4.  

Dansk Folkeparti (DF). 2001. Fælles værdier – fælles ansvar: Arbejdsprogram for Dansk 

Folkeparti – som vedtaget af Dansk Folkepartis folketingsgruppe september 2001.  

Dansk Folkeparti (DF). 2009. Dansk Folkepartis Arbejdsprogram. Danmark: Rahbek Offset.  

De Lange, Sarah. 2012. ”New Alliances: Why Mainstream Parties Govern with Radical 

Right-Wing Populist Parties” Political Studies 2012 (60): 899-918. 

Downs, Anthony. 1957. An Economic Theory of Democracy. Första upplagan. NY: Harper & 

Row.  

Esaiasson, Peter, Mikael Giljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud. 2007. 

Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Tredje upplagan. 

Stockholm: Norstedts.  

Europaparlamentet. 1997. ”Skillnader i olika valsystems påverkan på kvinnors politiska 

representation”. http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/femm/w10/2_sv.htm 

[Tillgänglig 2017-05-17]  

Fremskrittspartiet (FrP). 2009a. Fremskrittspartiets handlingsprogram 2009–2013.  

Fremskrittspartiet (FrP). 2009b. Fremskrittspartiets prinsipper 2009–2013.  

Fremskrittspartiet (FrP). 2013a. Fremskrittspartiets handlingsprogram 2013–2017.  

Fremskrittspartiet (FrP). 2013b. Fremskrittspartiets prinsipper 2013–2017.  



 39 

Göteborgs universitet (GU). 2004. ”Svenska regeringar 1905–2004”. 

http://partiforskning.gu.se/digitalAssets/1563/1563292_1469142_svenska-regeringar.pdf 

[Tillgänglig 2017-04-24]  

Hellström, Anders. 2016. Trust Us: Reproducing the Nation and the Scandinavian Nationalist 

Populist Parties. NY/Oxford: Berghahn Books.  

Jungar, Ann-Cathrine och Anders Ravik Jupskås. 2014. ”Populist Radical Right Parties in the 

Nordic Region: A New and Distinct Party Family?” Scandinavian Political Studies 37 (3): 

215-238. 

Larsson, Reidar. 2014. Politiska ideologier i vår tid. Åttonde upplagan. Lund: 

Studentlitteratur.  

LBK nr 128 af 11/02/2013. Folketingsvalgloven. Köpenhamn: Social- og 

Indenrigsministeriet.  

LOV-1814-05-17. Kongeriket Norges Grunnlov. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet.  

Luther, Kurt Richard. 2009. ”Governing with Right-Wing Populists and Managing the 

Consequences: Schüssel and the FPÖ”. KEPRU Working Papers 30. UK: Keele.  

Mudde, Cas. 2016. ”The Study of Populist Radical Right Parties: Towards a Fourth Wave." 

C-Rex Working Paper Series 2016 (1).  

National Democratic Institute (NDI). 2015. Coalitions: A Guide for Political Parties. Första 

upplagan.  

Olsson, Tobias. 2010. ”Ohly vägrade gå in i samma rum som SD-ledaren”. Svenska 

Dagbladet (SvD), 19:e september. https://www.svd.se/ohly-vagrade-ga-in-i-samma-rum-

som-sd-ledaren [Tillgänglig 2017-05-04]  

Politiken. 2016. ”DF vil i regering efter næste valg”. Politiken 2016-06-17. 

http://politiken.dk/indland/politik/art5626451/DF-vil-i-regering-efter-n%C3%A6ste-valg 

[Tillgänglig 2017-05-10] 

Poll of Polls. 2017. ”Stortingsvalg: Hele landet”. http://www.pollofpolls.no/?cmd=Stortinget 

[Tillgänglig 2017-04-25]  

Regeringskansliet. 2015. ”Sveriges regeringar under 100 år”. 

http://web.archive.org/web/20150215002042/http://www.regeringen.se/sb/d/2460/a/14591 

[Tillgänglig 2017-04-24]  

Regjeringen. 2017. ”Norges statsminister siden 1814”. https://www.regjeringen.no/no/om-

regjeringa/tidligere/departementer_embeter/embeter/statsminister-1814-/id426147/ 

[Tillgänglig 2017-04-24]  



 40 

Ringheim, Gunnar och Peder Ottosen. 2016. ”KrF vil kaste Frp ut av regjering: Støtter en 

regjering med Høyre och Venstre”. Dagbladet, 5:e oktober. 

http://www.dagbladet.no/nyheter/krf-vil-kaste-frp-ut-av-regjering-stotter-en-regjering-

med-hoyre-og-venstre/64105643 [Tillgänglig 2017-05-10]  

Rosén, Hans. 2017. ”DN/Ipsos: M mindre än SD för första gången”. Dagens Nyheter (DN), 

24:e mars. http://www.dn.se/nyheter/politik/dnipsos-m-mindre-an-sd-for-forsta-gangen/ 

[Tillgänglig 2017-05-08]  

Rummens, Stefan and Koen Abts. 2009. ”Defending Democracy: The Concentric 

Containment of Political Extremism.” Political Studies 58 (4): 649–665. 

Rydgren, Jens och Anders Widfeldt. 2004. Från Le Pen till Pim Fortuyn: Populism och 

parlamentarisk högerextremism i dagens Europa. Första upplagan. Malmö: Liber.  

Rydgren, Jens. 2004. ”Explaining the Emergence of Radical Right-Wing Populist Parties: The 

Case of Denmark”. West European Politics 27 (3): 474–502. 

Statistiska centralbyrån (SCB). 2017. ”Riksdagsval – valresultat, andel röster efter region, 

parti mm och valår”. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0104__ME0104C/

ME0104T3/table/tableViewLayout1/?rxid=5d5c1a81-2f43-4bca-b9d5-389aa3d26f82 

[Tillgänglig 2017-04-24]  

Statsministeriet. 1999. ”Statsminister Poul Nyrup Rasmussens replik ved åbningsdebatten i 

Folketinget 7. oktober 1999”. http://stm.dk/_p_7628.html [Tillgänglig 2017-05-04]  

Statsministeriet. 2017. ”Regeringer siden 1848”. http://www.stm.dk/_a_1620.html 

[Tillgänglig 2017-04-24]  

Svenska Dagbladet (SvD). 2011. ””Historisk” enighet om migration”. Svenska Dagbladet 

(SvD), 11:e mars. https://www.svd.se/historisk-enighet-om-migration [Tillgänglig 2017-

04-05]  

Svenska Dagbladet (SvD). 2015. ”Löfvén om DÖ-haveriet: ”Upprörande””. Svenska 

Dagbladet (SvD), 9:e oktober. https://www.svd.se/lofven-om-do-haveriet-

upprorande/om/sverige [Tillgänglig 2017-04-12]  

Sverigedemokraterna (SD). 2005. Sverigedemokraternas principprogram.  

Sverigedemokraterna (SD). 2011. Sverigedemokraternas principprogram 2011.  

Sverigedemokraterna (SD). 2017. Åsiktsdokument. https://sd.se/asiktsdokument/ [Tillgänglig 

2017-05-02] 



 41 

Sveriges Radio (SR). 2017. ”M redo att fälla regeringen”. Sveriges Radio (SR), 19:e januari. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6611427 [Tillgänglig 

2017-05-08]  

Teorell, Jan och Torsten Svensson. 2016. Att fråga och att svara. Fjärde upplagan. 

Stockholm: Liber.  

Valmyndigheten. 2017. ”Det svenska valsystemet”. 

http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/ [Tillgänglig 2017-05-17] 

Zachrisson-Winberg, Johan. 2014. ”Hård kritik mot uppgörelsen”. Sveriges Television (SVT), 

28:e december. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hard-kritik-mot-uppgorelsen 

[Tillgänglig 2017-05-15]  

 

Bilagor 
Bilaga 1. Danska koalitionsregeringar 1945–.  

Period (regering) Partier 

1950–1953 (Eriksen – minoritetskoalition)  Venstre, Konservative Folkeparti  

1957–1960 (Hansen II – majoritetskoalition) Socialdemokratiet, Radikale Venstre, 

Danmarks Retsforbund  

1960 (Kampmann I – majoritetskoalition)  Socialdemokratiet, Radikale Venstre  

1960–1962 (Kampmann II – minoritetskoalition) Socialdemokratiet, Radikale Venstre  

1962–1964 (Krag I – minoritetskoalition)  Socialdemokratiet, Radikale Venstre 

1968–1971 (Baunsgaard – majoritetskoalition)  Radikale Venstre, Konservative 

Folkeparti, Venstre  

1978–1979 (Jørgensen III – majoritetskoalition)  Socialdemokratiet, Venstre  

1982–1987 (Schlüter I – minoritetskoalition)  Konservative Folkeparti, Venstre, 

Centrum-Demokraterne, Kristeligt 

Folkeparti  

1987–1988 (Schlüter II – minoritetskoalition)  Konservative Folkeparti, Venstre, 

Centrum-Demokraterne, Kristeligt 

Folkeparti  

1988–1990 (Schlüter III – minoritetskoalition) Konservative Folkeparti, Venstre, 

Radikale Venstre  

1990–1993 (Schlüter IV – minoritetskoalition) Konservative Folkeparti, Venstre  
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1993–1994 (Nyrup Rasmussen I – 

minoritetskoalition)  

Socialdemokratiet, Centrum-

Demokraterne, Radikale Venstre, 

Kristeligt Folkeparti  

1994–1996 (Nyrup Rasmussen II – 

minoritetskoalition)  

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, 

Centrum-Demokraterne  

1996–1998 (Nyrup Rasmussen III – 

minoritetskoalition)  

Socialdemokratiet, Radikale Venstre 

1998–2001 (Nyrup Rasmussen IV – 

minoritetskoalition)  

Socialdemokratiet, Radikale Venstre  

2001–2009 (Fogh Rasmussen I-III 

minoritetskoalitioner)  

Venstre, Konservative Folkeparti  

2009–2011 (Løkke Rasmussen I – 

minoritetskoalition)  

Venstre, Konservative Folkeparti  

2011–2014 (Thorning-Schmidt I – 

minoritetskoalition)  

Socialdemokraterne, Radikale Venstre, 

Socialistisk Folkeparti)  

2014–2015 (Thorning-Schmidt II – 

minoritetskoalition)  

Socialdemokraterne, Radikale Venstre  

2016- (Løkke Rasmussen III – 

minoritetskoalition) 

Venstre, Liberal Alliance, Konservative 

Folkeparti  

 

Bilaga 2. Norska koalitionsregeringar 1945–.  

Period (regering) Partier 

1963 (Lyng – minoritetskoalition) Høyre, Senterpartiet, Venstre, Kristelig 

Folkeparti 

1965–1971 (Borten – majoritetskoalition) Senterpartiet, Høyre, Venstre, Kristelig 

Folkeparti 

1972–1973 (Korvald – majoritetskoalition) Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre 

1983–1986 (Willoch – majoritetskoalition) Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet 

1989–1990 (Syse – minoritetskoalition) Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet 

1997–2000 (Bondevik I – minoritetskoalition) Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre 

2001–2005 (Bondevik II – 

minoritetskoalition) 

Kristelig Folkeparti, Høyre, Venstre  
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2005–2013 (Stoltenberg II – 

majoritetskoalition) 

Arbeiderpartiet, Socialistisk Venstre, 

Senterpartiet  

2013- (Solberg – minoritetskoalition) Høyre, Fremskrittspartiet  

 

Bilaga 3. Svenska koalitionsregeringar 1945–. 

Period (regering) Partier 

1951–1957 (Erlander II – majoritetskoalition) Socialdemokraterna, Bondeförbundet 

(senare Centerpartiet) 

1976–1978 (Fälldin I – majoritetskoalition) Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet 

(senare Liberalerna)  

1979–1981 (Fälldin II – majoritetskoalition) Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet 

1981–1982 (Fälldin III – minoritetskoalition) Centerpartiet, Folkpartiet 

1991–1994 (Bildt – minoritetskoalition) Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna 

2006–2010 (Reinfeldt I – majoritetskoalition) Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, 

Kristdemokraterna 

2010–2014 (Reinfeldt II – 

minoritetskoalition) 

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna 

2014- (Löfvén – minoritetskoalition) Socialdemokraterna, Miljöpartiet 

 

Bilaga 4. Partiförteckningar  

Ap – Arbeiderpartiet (Norge) 

DF – Dansk Folkeparti (Danmark)  

FrP – Fremskrittspartiet (Norge)  

H – Høyre (Norge)  

K – Konservative Folkeparti (Danmark)  

KD – Kristdemokraterna (Sverige)  

KrF – Kristelig Folkeparti (Norge)  

M – Moderaterna (Sverige)  

MDG – Miljøpartiet de Grønne (Norge)  

MP – Miljöpartiet (MP)  

SD – Sverigedemokraterna (Sverige)  

 


